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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020
vedtas.
2. Budsjettets nettoramme på 1 140 000 kroner omfatter utvalgets
driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester til
kontrollutvalget.
Vedlegg
Økonomiplan for kontrollutvalget 2017-2020 med budsjett 2017

Saksutredning
Kontrollutvalget skal lage forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg. Forslaget skal følge formannskapets
budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalgets budsjett omfatter driftsutgiftene til utvalget samt utgifter til kjøp av
revisjon og sekretariatstjenester for utvalget.
Driftsutgiftene til utvalget har over flere år vært holdt på samme nivå. Disse
utgiftene ligger an til å gå i balanse i 2016. Det skyldes i hovedsak høy kursaktivitet.
I budsjettet for 2017 foreslår sekretariatet å øke driftsutgiftene til kurs med kr. 2
000, da utvalgets medlemmer i denne perioden har anledning til og ønsker en noe
større aktivitet. Møtegodtgjørelsen er tilpasset en aktivitet på seks møter i året.
Meldal kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS. I
interkommunale selskap er det representantskapet som vedtar budsjettet, i Revisjon
Midt-Norge vedtas budsjettet for 2017 den 26.9.2016, slik at revisjonshonoraret i
vedlagte budsjett er fra revisjonens utgående økonomiplan. Honoraret må derfor
anses som foreløpig og kan bli justert når representantskapet har gjort sitt vedtak.
Økingen fra 2016 til 2017 utgjør i den utgående økonomiplanen om lag 36 000
kroner, ca. 5 %.
KonSek Midt-Norge IKS leverer sekretariatstjenester til kontrollutvalget.
Representantskapet i KonSek har vedtatt en økning i budsjettrammen for selskapet
på 3,0 % fra 2016 til 2017. For Meldal kommune utgjør dette om lag 6 000 kroner.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener at det foreslåtte budsjettet for 2017 vil dekke kontrollutvalgets
behov for drift, opplæring, revisjons- og sekretariatstjenester og anbefaler at det
vedtas.

